Information om testning frem til påskeferien:
Alt om testning for vores område står her:
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid19/genaabning-og-test/test
Hovedpunkter:
Det er et krav at alle elever og ansatte har en test der højst er 72 timer gammel og negativ selvfølgelig.
På dokumentationen som man enten viser frem på papir eller på mobilen skal fremgå:
Navn
Tidspunkt for testtagning (ikke for testsvar)
Testsvaret
Man kan bruge såvel pcr-test som antigentest(kviktest)
Kravet til test gælder også selvom man har udeundervisning, og også hvis man har sin undervisning et andet
sted end på selve Falkonergården.
Læreren tjekker alle elever straks ved undervisningens start en dag…elever der IKKE har gyldig
dokumentation, må tage hjem igen med det samme, og de skal kontakte kontoret, når de er kommet hjem.
VI forstår kravet som: Møder en elev op mandag kl 12, så er dokumentationen gyldig, hvis testen tidligst er
taget fredag kl 12.
Det samme gælder for lærerne.
Som gyldig dokumentation kan man også vise en positiv coronatest der er mindst 14 dage og højst 12 uger
gammel (Eks. på mandag d. 15.3 i uge 11 altså gyldig hvis den positive test er taget fra tidsrummet mandag i
uge 52 (mandag d. 21. december) til mandag i uge 9 (d. 1. marts).
Test fra tidligere i december gælder altså ikke mere, og man skal sørge for at få taget en test.
Elever der ikke har gyldig dokumentation kan ikke deltage i undervisningen. Der tilbydes ikke
nødundervisning i form af f. eks. fjernundervisning og eleven får fravær for timerne.
Undtagelser fra test:
For at blive undtaget fra at tage test, skal der være helt særlige grund man kan læse om her.
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid19/spoergsmaal-og-svar/uddannelser-tilvoksne/tvaergaaende%20ung%20voksen#c4cd3eef01a542a88d817ef2ec9113a3
Hvis man mener man hører under dem der kan fritages fra test, skal man kontakte kontoret om det på mail
til falko@falko.dk, INDEN man møder op til fysisk undervisning. Og meget gerne med dokumentation som
behandles efter GDPR-reglerne.
Har man ikke, eller ønsker man ikke at udlevere information om grunden, kan skolen kræve en lægeattest og
vil da udlevere en attest udfyldt med skolen informationer som lægen skal skrive på. En lægeattest som
skolen kræver, skal skolen også betale. I attesten skriver lægen under på at der er en lægefaglig begrundelse,
men grunden står IKKE i attesten.

